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ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
 

Η επιδίωξη ή, έστω, η διακήρυξη της αντικειµενικότητας κατέχει 
πάντα µια καίρια θέση στη δηµοσιογραφική δεοντολογία. 
Αναγράφεται σε όλους τους Κώδικες ∆εοντολογίας, συχνά στις 
προγραµµατικές επαγγελίες, καµιά φορά και στις προµετωπίδες των 
εφηµερίδων. Η βαρύνουσα σηµασία που της αποδίδεται υπογραµ-
µίζεται µε την αντιδιαστολή ανάµεσα στην αντικειµενικότητα της 
ειδησεογραφίας και στον επιτρεπόµενο υποκειµενικό χρωµατισµό 
της αρθρογραφίας. Και, βέβαια, υποτίθεται ότι αφορά όλα τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τώρα και 
ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου. Παντού, τα γεγονότα υποτίθεται ότι 
εµφανίζονται όπως πραγµατικά είναι χωρίς στρεβλώσεις, ανακριβείς 
προσθήκες ή σκόπιµες παραλείψεις. 

Η εικόνα είναι ειδυλλιακή αλλά εξωπραγµατική. Γιατί παρα-
γνωρίζει τη σηµασία της παρουσίασης του γεγονότος: το ίδιο 
γεγονός, χωρίς καµιά αλλοίωση, έχει διαφορετική επίπτωση στη 
λεγόµενη κοινή γνώµη, ανάλογα µε το πώς θα παρουσιασθεί. Άλλη 
σηµασία αποκτά το γεγονός που παρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα 
(ή στην αρχή της ροής των ειδήσεων) κι άλλη αυτό που πνίγεται σε 
κάποια εσωτερική σελίδα (ή ανάµεσα σε άλλες ειδήσεις), άλλη το 
γεγονός που θεωρείται άξιο να υπογραµµισθεί µε πολύ χώρο ή χρόνο 
κι άλλη εκείνο που κάπου αναφέρεται παρενθετικά και συνοπτικά. 
Ακόµα, το µέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων ή ο τίτλος, ο τόνος 
της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή µπορούν να κάνουν το 
ίδιο γεγονός να φαίνεται διαφορετικό. 

Ας παραδεχτούµε ότι αυτές οι παραβιάσεις της αντικειµενι-
κότητας είναι, ως έναν βαθµό, αναπόφευκτες. Επιτέλους, η είδηση 
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κάπως πρέπει να παρουσιασθεί και κάποιος πρέπει να αποφασίσει 
για τον τρόπο της παρουσίασής της. Με τι κριτήριο θα κριθεί η 
αντικειµενικότητα της παρουσίασης; (...) 

Η κύρια µέθοδος κατασκευής γεγονότων παίρνει συχνά τη 
µορφή πρόβλεψής τους. (...) Ας πάρουµε, για παράδειγµα, µια 
αναγγελλόµενη απεργία ή µια αναγγελλόµενη πορεία κάποιου 
ορισµένου κλάδου, από τις συνηθισµένες, ας πούµε "ρουτίνας". Ως 
ένα µεγάλο βαθµό, η επιτυχία της εξαρτάται από τη δηµοσιευόµενη 
πρόβλεψη της επιτυχίας ή της αποτυχίας: η είδηση ότι "καθολική 
αναµένεται η συµµετοχή στη σηµερινή απεργία" ή "µεγαλειώδης 
προβλέπεται η αυριανή πορεία" µπορεί να αποτελέσει σηµαντική 
παρακίνηση για τους κάθε λογής διστακτικούς. (...)   

Άλλωστε στα µέσα µαζικής επικοινωνίας αρέσει ο χαρακτη-
ρισµός ως "τέταρτης εξουσίας" (παράλληλα προς τη νοµοθετική, την 
εκτελεστική και τη δικαστική), γιατί τους αναγνωρίζει µια δύναµη 
επίδρασης στον δηµόσιο βίο. Και εξουσία µεν σίγουρα υπάρχει, το 
ερώτηµα είναι αν µπορεί να µπει στην ίδια µοίρα µε τις άλλες τρεις. 
Γιατί, ενώ η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των τριών άλλων εξουσιών 
στηρίζεται, άµεσα ή έµµεσα, στη λαϊκή κυριαρχία, µετέωρη 
παραµένει η νοµιµοποίηση της εξουσίας που ασκούν τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας. (...) 

Συνεπώς, επιβάλλεται η αφύπνιση της προσοχής των ανα-
γνωστών ή των θεατών µπροστά σε κάποιες παγίδες που στήνονται 
καµιά φορά, ώστε ν' ακτινογραφείται η πραγµατικότητα που συχνά 
συγκαλύπτεται ή εξωραΐζεται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η 
ελευθερία του Τύπου και των άλλων µέσων µαζικής επικοινωνίας 
είναι αγαθό αναµφισβήτητο. Και τούτο γιατί, αν η ελευθερία του 
τύπου κρύβει κάποιους κινδύνους, η έλλειψή της είναι ένα κακό 
απόλυτο, όπως κάθε σύµπτωµα ολοκληρωτισµού. 

 

(∆ιασκευή άρθρου του Γεωργίου Κουµάντου 
από τον ηµερήσιο τύπο)  
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειµένου σε 100-120 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να διατυπώσετε έναν τίτλο µε σχόλιο κι έναν χωρίς 
σχόλιο για το κείµενο που σας δόθηκε . 

Μονάδες 6 
 

Β.2. "Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή 
µπορεί να κάνει το ίδιο γεγονός να φαίνεται 
διαφορετικό".  

 Χρησιµοποιώντας τη φράση αυτή ως θεµατική περίοδο 
να αναπτύξετε µια παράγραφο µε δικά σας 
παραδείγµατα. 

Μονάδες 5 
 

Β.3. εµφανίζονται, συνοπτικά, διαφορετικό, σηµαντική, 
αναµφισβήτητο. 

 Να δώσετε για την καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις 
του κειµένου µια συνώνυµη και µια αντώνυµη . 

  
Μονάδες 10 

 

Β.4. Με ποιον τρόπο οι λέξεις γιατί, ενώ της πέµπτης 
παραγράφου του κειµένου συνδέουν τις προτάσεις 
µεταξύ τους; 

Μονάδες 4 
 

Γ.  Το σχολείο σας οργανώνει µια συνάντηση µαθητών-
εκπροσώπων των σχολικών µονάδων της περιοχής σας . 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής να παρουσιάσετε µια 
εισήγηση σχετικά µε την αναγκαιότητα της κριτικής 
ικανότητας του εφήβου και τους τρόπους µε τους 
οποίους µπορεί αυτή να καλλιεργηθεί στη σύγχρονη 
κοινωνία της πληροφορίας . (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 50 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


